Dagsorden for menighedsrådsmøde
Mandag den 9. marts 2015 kl. 18.30 i DGS
Dagsorden
0

Deltagere

1

Godkendelse af dagsorden

2

Opfølgning af referat fra forr.
dagsorden

3

Korte meddelelser:

Referat
Afbud: Helle Laursen

a. sognepræsten

I forbindelse med bisættelser går begravelsesfølget med efter
rustvognen til Forsamlingshuset, når der holdes mindesamvær
der.

b. formanden

Indhentning af tilbud på asfaltering undervejs.

c. kasserer

Problemer med kommunikation fra DONG i forbindelse med
aflæsning af målere.
Konti med kort til præst og graver under oprettelse.

d. regnskabsfører
e. kirkeværge Såby

Ny lås til blomsterrum isat.
Gelænder til gangbro opsat.
Tårnluger med automatisk oplukning udføres i løbet af ugen.

f. kirkeværge Kisserup

Kalkning af Kisserup Kirke færdig. Renseprøve af gulv
foretaget.
Elarbejde på kirkeloft, tilbud indhentes p.t.

g. kontaktperson

Mark har været på kursus.
Standardvedtægt ændret, tilgængelig på it-skrivebordet.
Lokalaftaler for gravermedhjælpere under udarbejdelse.
Lottes telefon skal udskiftes.

h. kirkegårdsudvalg

Rykker for svar fra kirkegårdskonsulent.

i. præstegårdsudvalg

Husregler for DGS revideres.
Standard for udendørs vedligeholdelse skal pointeres over for
kommunen.

j. aktivitetsudvalg

Møde i juni

k. medarbejderrepræsentant
i. andre

Degnestole i Kisserup bør deponeres.
Helle Lundø deltog i intromødet ”Vind i Håret” om cykelture
med plejehjemsbeboere.
Der er el-cykler til rådighed, forsikring for chaufførerne.
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Årsregnskab 2014

Kirke Saaby- Kisserup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 43777912,
regnskab 2014, afleveret d. 09-03-2015 14.10 forelagt og
godkendt med forbehold for revisionsbemærkninger.
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Nyt varmeanlæg
På sidste møde talte kirkeværgen om
nyt varmeanlæg i kirken ifb. med
restaurering af kalkmalerierne.
Uffe orienterer.

Kirkeministeriets varme, klima og energikonsulent har set på
forholdene. Konklusionen er, at hvis filtrene i luftkanalerne
renses med jævne mellemrum, vil kirken ikke tilsmudses. Ved
udskiftning til radiatorer under kirkebænkene vil
temperaturen opleves som behageligere. Nyt anlæg vil koste
over 1 million kr.
Det vil være mere økonomisk at opsætte ekstra gaskedel.
Dette medtages i budget 2016.
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Venskabsmenighed
PJS

Kontakt fx i Libanon eller Egypten, evt. Palæstina eller Letland,
hvor kommunen i forvejen har venskabsby. Tages op på næste
møde.
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Fastlæggelse af dato for syn og for
møder i budgetudvalg

Syn fredag den 24. april kl. 9.00 med start i Kisserup.
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Ansøgning fra Anne Dillon om lån af
kirke eller sognegård til kor-tirsdage
formiddag for Lejre borgere som lider af
sygdomme KOL.

Ansøgning kan ikke imødekommes.
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Evt.

Anmodning om lån af DGS til slægtforskningsmøde afslået.

Budgetmøde hos Søren i Hvalsø for budgetansvarlige tirsdag
den 19. maj kl. 14.

Til provstiudvalgsmødet vil Henry bl.a. orientere om stendige
i Saaby og rensning af gulv i Kisserup Kirke som fremtidige
projekter.
Svartidens længde fra kirkegårdskonsulent påtales.
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Protokol
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Næste møde

Oplæst og godkendt.
Tirsdag den 14 april

Dagsorden næste møde: restaurering af kalkmalerier mm.

